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Abstract
This research is motivated by the lack of students’ math communication skill. Thereby, it needs development of teaching materials
that can improve students’ math communication skill.The approach of this research uses qualitative and quantitative approach,
while the method is the research and development (Research & Development, R & D) and Dick’s & Carey’s experimental
research design. Sample is selected from class XI IPS 1 of one Senior High School in Bandung regency. Data collection
techniques that used in this research are preliminary study, observation, questionnaire and test. While the instruments that used
are the validation sheets, observation sheets, mathematical communication ability test and questionnaire. Based on the data can
be concluded that the teaching materials which are developed appropriate with the standards of the Education Unit Level
Curriculum (SBC) and the materials’ presentation appropriate with the problem-based learning model. Development of teaching
materials is noticed, the problems faced by students, competency to be achieved, the phases of problem-based learning model,
indicator of math communication skill, teaching materials are packed in the textbook with an array of teaching materials
consisting of the first section, content and the final section. While the steps for compiling are analyzing the curriculum,
determining the book's title, designing outline, collecting reference, paying attention to the presentation of the sentences, evaluating,
editing and improving the writing becomes attractive. Meanwhile, processing and analysis of the results of tests show that the
math communication skill through mathematics’ teaching material of statistical with problem-based learning model, there is
improvement of math communication skill in a lower classification. While in general, students’ responses are positive to the
mathematics’ teaching material of statistical with problem-based learning model.

Keywords: teaching materials, problem-based learning, and students’ math communication skill.

1. PENDAHULUAN
Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah, pada bab II membahas mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA menunjukan bahwa matematika menjadi salah satu komponen dari
struktur kurikulum, sehingga siswa harus memperoleh pengajaran matematika. Dalam matematika
terdapat suatu konsep yang membutuhkan suatu penyampaian beragam ide atau gagasan dari proses
penyelesaian masalah matematika. Maka dari itu, pengajaran matematika yang menekankan pada
kemampuan komunikasi matematik sangat penting untuk dilakukan.
Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai guru matematika di
sekolah menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran guru lebih sering menggunakan metode
konvensional. Hal tersebut menjadikan siswa hanya mendengarkan dan menulis apa yang guru
jelaskan. Sehingga untuk mencapai kemampuan komunikasi matematik siswa guru mengalami
kesulitan, siswa cenderung tidak percaya diri saat guru meminta untuk menjelaskan/
mengomunikasikan kembali apa yang talah dipelajari dari hasil kerja siswa kepada siswa lainnya.
Selain itu, peneliti mengidentifikasi terhadap materi statistika dan menunjukan bahwa kemampuan
komunikasi matematik siswa masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut diakibatkan karena
kecenderungan siswa yang pasif, sehingga seperti tabel, grafik, dan simbol matematika lainnya yang
berhubungan dengan statistika siswa mengalami kesulitan untuk membaca bahkan
mengomunikasikan kembali. Sulitnya materi statistika didukung dengan adanya hasil dari tes
formatif yang telah guru dokumentasikan dari kelas XI IPS yang menunjukan bahwa siswa yang
mencapai KKM pada materi statistika hanya mencapai 60%.
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Kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada materi statistika mengakibatkan rendahnya
kemampuan komunikasi matematik. Maka dari itu diperlukan teori belajar yang mendukung siswa
untuk belajar dari pengalamannya dan membangun pengetahuan sendiri sehingga pembelajaran
lebih bermakna. Teori pembelajaran yang diharapkan melatih siswa untuk dapat membangun
pengetahuan dari pengalamannya adalah teori belajar yang mengacu pada teori kontruktivisme.
Selain teori belajar yang sesuai, perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Metode
pembelajaran yang selaras dengan dengan teori belajar konstruktivisme adalah metode
pembelajaran berbasis masalah. Salah satu metode pembelajaran yang berbasis masalah adalah
model problem-based learning.
Permasalahan yang dihadapi siswa tidak selesai hanya dengan menemukan metode
pembelajaran yang sesuai, tetapi diperlukan adanya evaluasi dalam proses pembelajaran matematika
yang berlangsung salah satunya dengan disokong sumber belajar yang efektif yang membantu siswa
memahami materi yang sedang dipelajari. Sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam proses
pembelajaran adalah yang efisien dan mudah didapatkan, yaitu menggunakan bahan ajar. Salah satu
bahan ajar yang tepat untuk membantu siswa yaitu bahan ajar tertulis, agar siswa mempunyai
pegangan untuk bisa pelajari kembali. Bahan ajar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa
adalah bahan ajar berupa buku teks. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran membutuhkan
suatu pengembangan bahan ajar yang disusun sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang mengkaji
pengembangan bahan ajar berupa buku teks dengan model problem-based learning pada materi
statistika untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Sehingga
penulis mengangkat judul “Pengembangan Bahan Ajar Matematika Materi Statistika dengan Model
Problem-Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMA”.
2. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini adalah Research and Development (R & D) dan eksperimen.
Metode eksperimen digunakan karena pada penelitian ini subjek diberikan perlakuan dalam
pembelajaran yang menggunakan bahan ajar matematika materi stastistika dengan model problembased learning. Sehingga karena melekatnya antara R & D dan eksperimen sampai diberi nama SR &
ED atau Scientific Reaserch & Experimental Development Putra (2012: 129). Desain penelitian yang
digunakan pada penelitian dan pengembangan bahan ajar ini adalah model Dick & Carey dalam
(Gafur, 2012: 31-34). Model Dick & Carey meliputi sepuluh tahap penting dalam pelaksanaannya.
Berikut ini gambar skema sepuluh langkah tersebut.
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Gambar 1. Model Desain Pembelajaran Dick & Carey
Model Dick & Carey terdiri dari sepuluh komponen. Berikut ini penjelasan secara singkat
dari model Dick & Carey.
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1. Identify Instructional Goals
Tahap pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi dan tujuan umum
pembelajaran terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Dapat dilihat dari kesulitan siswa dalam
proses pembelajran atau diperoleh dari daftar nilai, hasil analisis kebutuhan, atau dari
pengalaman lapangan.
2. Conduct Instructional Analysis
Mengidentifikasi tujuan pengembangan bahan ajar, dan bagaimana strategi yang akan
digunakan untuk menyajikan bahan ajar yang dikembangkan. Hal tersebut disesuaikan dengan
apa yang harus dikuasai siswa untuk mencapai kompetensi.
3. Identify Entry Behaviours
Mengidentifikasi karakteristik kemampuan awal siswa. Selain mengidentifikasi strategi yang
digunakan untuk menyajikan data, bahan ajar yang dikembangkan harus disesuaikan dengan
kemampuan siswa pada saat itu.
4. Write performance objectives
Berdasarkan hasil analisis hasil strategi menyajikan bahan ajar yang dikembangkan dan
kemampuan awal siswa, selanjutnya merumuskan kemampuan khusus yang harus dikuasai
siswa secara spesipik setelah menyelesaikan pembelajaran.
5. Develop assessment instrument
Setelah merumuskan kemampuan khusus, selanjutnya adalah mengembangkan instrumen
penilaian yang relevan. Pengembangan instrumen penelitian ini untuk mengukur kemampuan
apa yang menjadi tujuan khusus.
6. Develop instructional strategy
Berdasarkan lima langkah sebelumnya, dilakukan kembali identifikasi terhadap strategi
pembelajaran yang akan digunakan. Tahap ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Identifikasi ini dilakukan dengan menemukan penelitian-penelitian yang relevan, karakteristik
siswa dan dilakukan berdasarkan teori-teori belajar yang relevan.
7. Develop and select instructional materials
Pada tahap ini adalah memilih materi yang akan dikembangkan pada bahan ajar, materi yang
terpilih bedasarkan dari strategi yang telah ditetapkan dan kemampuan yang akan ditingkatkan.
Materi yang ada pada bahan ajar meliputi kompetensi yang harus dicapai, isi pokok materi dan
dilengkapi dengan latihan-latihan soal.
8. Design and conduct formative evaluation of instructional
Bahan ajar yang telah dikembangkan perlu diadakan evalusi dengan mengujicobakan bahan ajar
tersebut, yang bertujuan untuk menyempurnakan bahan ajar yang dikembangkan. Uji coba yang
dilakukan terdiri dari uji coba lingkup kecil dan uji coba lapangan (uji pemakaian). Sebelum
dilakukannya uji coba, bahan ajar yang telah dikembangkan harus divaliditas terlebih dahulu
oleh validator. Desain yang digunakan dalam uji coba lingkup kecil dan uji coba lapangan
berbeda. Uji coba lingkup kecil mengunakan desain One-Shot Case Study, sedangkan untuk uji
coba lapangan menggunakan desain Pretest-Posttest Control Group Design. Berikut ini akan lebih
dijelaskan mengenai desain yang digunakan.
a. Uji Coba lingkup kecil
Uji coba lingkup kecil menggunakan desain One-Shot Case Study. Desain ini menggunakan
5-10 subjek untuk diberikan pembelajaran menggunakan bahan ajar matematika materi
statistika dengan model problem-based learning selanjutnya diobservasi hasilnya melalui
lembar validitas dan angket siswa.
b. Uji Coba Lapangan
Penelitian pada uji coba lapangan menggunakan Pretest-Posttest Control Group Design pada
desain ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas
kontrol terlebih dahulu diberikan pretes, kemudian kelas eksperimen diberikan perlakuan
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dengan pembelajaran menggunakan bahan ajar matematika materi statistika dengan model
problem-based learning dan kelas kontrol diberikan pembelajaran tanpa bahan ajar matematika
materi statistika dengan problem-based learning. Meskipun dalam pembelajarannya kelas
eksperimen dan kelas kontrol menggunakan buku sumber yang berbeda, namun model
pembelaran yang digunakan sama yaitu model problem-based learning. Setelah kedua kelas
diberi perlakuan yang berbeda selanjutnya kedua kelas diberikan postes.
9. Revise instruction
Data yang telah dikumpulkan dari tahap uji coba, selanjutnya dilakukan perbaikan atas
kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Perbaikan tersebut dilakukan untuk penyempurnaan
bahan ajar yang telah dikembangkan.
10. Design and conduct summative evaluation
Keberhasilan penggunaan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan melaksanakan
evaluasi, evaluasi dilakukan dengan memberikan pretes dan postes. Pretes dilakukan sebelum
dimulai pembelajaran dilaksanakan, sedangkan postes dilakukan setelah melaksanakan
pembelajaran dengan perlakuan yang berbeda.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Bahan Ajar Matematika Materi Statistika dengan Model Problem-Based

Learning.

Mengembangkan bahan ajar matematika materi statistika dengan model problem-based learning
untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa perlu memperhatikan beberapa hal
dalam penyusunannya, diantaranya: 1) Permasalahan yang dihadapi siswa, 2) Kompetensi yang
harus dicapai, 3) Kompetensi Dasar, 4) Indikator, 5) Fase-fase model problem-based learning, dan 6)
Indikator kemampuan komunikasi matematik. Berdasarkan uraian di atas maka bahan ajar ini
dikemas dalam bentuk buku teks. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tahap berpikir
siswa SMA sudah mampu berpikir abstrak dan mulai bisa diorientasikan ke dalam permasalahan
nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari itu, dengan buku teks dapat dijadikan
bahan referensi dan evaluasi bagi siswa. Bahan ajar buku teks pada penelitian ini digunakan oleh
sekolah yang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Adapun susunan
bahan ajar yang telah dibuat terdiri dari: 1) Bagian awal (halaman judul, kata pengantar, daftar isi)
2) Bagian isi (indikator pencapaian kompetensi, fase model problem-based learning dan indikator
kemampuan komunikasi matematik, judul-judul sub materi, masalah dan kolom solusi, latihanlatihan soal) 3) Bagian akhir (rangkuman, glosarium, daftar pustaka).
Penyusunan bahan ajar berupa buku teks untuk materi statistika dengan model problem-based
learning, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain: 1) menganalisis kurikulum, 2)
menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar kompetensi yang akan
disediakan oleh buku, 3) merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek
yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, 4) mengumpulkan referensi sebagai bahan
tulisan, 5) menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan
dengan usia dan pengalaman pembaca, 6) mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara
membaca ulang, 7) memperbaiki tulisan menjadi menarik.
Bahan ajar yang telah dibuat selanjutnya divaliditas oleh validator dan siswa uji coba lingkup
kecil. Penilaian terhadap bahan ajar buku teks melalui lembar validitas terdiri dari tiga komponen
yaitu validitas isi, validitas konstruk dan validitas bahasa. Pernyataan yang digunakan untuk siswa
uji coba lingkup kecil disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga siswa tidak
mengalami kesulitan untuk memberikan penilain. Setelah dilakukan validitas oleh validator dan
siswa uji coba lingkup kecil, persentase validitas yang dihasilkan dari validator I sebesar 79,57%,
validator II sebesar 83,13%, validator III sebesar 75,33%, validator IV sebesar 84,77%, validator V
sebesar 79,23% dan validator VI sebesar 93,92%, sedangkan dari siswa uji coba lingkup kecil
sebesar 71,61%. Jumlah rata-rata persentase tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar matematika
materi statistika dengan model problem-based learning memiliki tingkat kevalidan yang cukup valid.
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Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa Melalui Penggunaan Bahan Ajar
Matematika Materi Statistika dengan Model Problem-Based Learning.
Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen
mendapatkan perlakuan berupa pembelajaran matematika menggunakan bahan ajar yang
dikembangkan dengan menggunakan model problem-based learning, sedangkan kelas kontrol
mendapatkan perlakuan berupa pembelajaran dengan model problem-based learning menggunakan
bahan ajar yang telah tersedia disekolah. Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran
menggunakan model problem-based learning pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mencapai
kriteria baik. Artinya guru dan siswa dengan baik telah melakukan pembelajaran dengan tahapan
model problem-based learning.
Tes kemampuan komunikasi matematik dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran
materi statistika. Statistik deskriptif pada kelas eksperimen dengan subjek sebanyak 31 orang siswa
hasil pretes yang diperoleh menunjukkan nilai minimum 4 dan maksimum 10, dengan rata-rata
19,80 dan standar deviasinya adalah 3,71. Sedangkan untuk hasil postesnya menunjukkan nilai
minimumnya menjadi 7 dan maksimum 21, dengan rata-rata 38,41 dan standar deviasinya 13,59.
Pada kelas kontrol dengan subjek sebanyak 37 orang siswa hasil pretes menunjukkan nilai
minimumnya adalah 2 dan maksimumnya 8, dengan rata-rata 16,89 dan standar deviasinya 5,58.
Sedangkan hasil postes menunjukkan nilai minimumnya menjadi 3 dan maksimum 17, dengan ratarata 24,92 dan standar deviasinya adalah 8,34.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa rata-rata pretes dan postes kelas
eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol. Setelah dilakukan uji normalitas untuk data pretes
menunjukan bahwa pretes bukan data yang berdistribusi normal sehingga dilakukan uji uji
perbedaan dua rata-rata melalui uji statistik non-parametric yaitu menggunakan uji Mann-Whitney
dengan taraf signifikansi α =0,05. Uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji dua pihak (2-tailed) karena
pada uji ini untuk melihat perbedaan kemampuan awal kedua kelas. Adapun hasil pengujiannya
diperoleh skor Z adalah -2,270 dan Sig. (2-tailed) 0,023. Karena Signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak
atau H1 diterima, dengan demikian dapat kita tahu bahwa terdapat perbedaan kemampuan awal
komunikasi matematik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol (𝜇 1≠ 𝜇2). Sehingga selanjutnya
dilakukan uji perbandingan peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa dengan
menggunakan gain ternormalisasi (n-gain), yang bertujuan untuk mengetahui keberartian
peningkatan kemampuan komunikasi matematik.
Hasil pengujian gain ternormalisasi menunjukkan untuk statistik deskripstif kelas
eksperimen nilai minimumnya adalah 0,04 dan maksimum 0,52 dengan rata-rata 0,24 dan standar
deviasi 0,15. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai minimumnya -0,31 dan maksimum 0,40, dengan
rata-rata 0,10 dan standar deviasi 0,10. Terlihat bahwa rata-rata n-gain kelas eksperimen lebih besar
dari pada kelas kontrol, selanjutnya dilakukan uji normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov dengan
taraf siginfikansi α = 0,05. Kemudian diperoleh nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,000
dan kelas kontrol sebesar 0,008. Nilai tersebut menunjukkan bahwa n-gain tidak berdistribusi
normal. Karena data tidak normal selanjutnya dilakukan uji perbedaan dua rata-rata melalui uji
statistik non-parametric dengan menggunakan uji Mann-Whitney dengan taraf signifikansi 𝛼 = 0,05.
Hipotesis untuk uji yang dilakukan yaitu menggunakan uji pihak kanan (1-tailed test).
Hasil uji perbedaan dua rata-rata menunjukkan derajat kebebasannya sebesar 68 dengan
1
Sig. (1-tailed test) 0,000. Karena menggunakan uji pihak kanan (1-tailed test) hasil signifikansi dikali 2,
karena < 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan
kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen lebih baik dari pada siswa kelas kontrol
(𝜇 1 > 𝜇 2). Hal tersebut menunjukan bahwa bahan ajar statistika dengan menggunakan model
problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa dalam
klasifikasi rendah karena g ≤ 0,3.
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Peningkatan yang diperoleh dalam klasifikasi rendah disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu: 1) berdasrkan lembar observasi guru dan siswa dalam sebelas pertemuan tidak mencapai
100% terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa langkah yang tidak dapat dilakukan pada saat
pembelajaran. 2) waktu untuk pembelajaran tidak sesuai dengan silabus, pembelajaran berlangsung
kurang dari 90 menit disetiap pertemuan, hal tersebut dikarenakan fasilitas ruang kelas yang kurang
sehingga ada siswa sekolah pagi dan siang. 3) pengelolaan kelas guru yang masih belum bisa
maksimal dalam setiap pertemuan. 4) semangat belajar siswa disetiap pertemuan tidak stabil. 5)
bahan ajar yang digunakan memiliki tingkat kevalidan yang cukup valid, sehingga mempengaruhi
hasil peningkatan tes kemampuan komunikasi matematik siswa.
1. Angket Respon Siswa
Respon siswa terhadap proses pembelajaran matematika dengan menggunakan bahan ajar
matematika materi statistika dengan model problem-based learning secara keseluruhan adalah positif
dengan rata-rata respon siswa sebesar 3,48. Pernyataan yang diberikan kepada siswa mencakup
kesenangan siswa terhadap matematika, kegunaan matematika, kesiapan siswa saat akan belajar
matematika, pemakaian bahan ajar, soal kemampuan komunikasi matematik, serta peran guru
selama proses pembelajaran. Namun, masih ada tanggapan respon siswa negatif di beberapa
pernyataan. Pernyataan yang masih mendapatkan tanggapan negatif adalah pernyataan nomor 3, 7,
11, 13, 17 dan 19.
Pernyataan nomor 3 (Berdiskusi tentang matematika saya lakukan jika ada ulangan atau
tugas saja), pernyataan nomor 7 (Belajar dengan bahan ajar buku teks statistika membuat saya
bingung memahami materi), pernyataan nomor 11 (Saya merasa pembelajaran matematika tidak
perlu menggunakan bahan ajar buku teks statistika), pernyataan nomor 13 (Mendeskripsikan data
dari suatu grafik merupakan hal yang sulit saya lakukan) pernyataan nomor 17 (Mengungkapkan
suatu pemahaman dari grafik merupakan hal yang sulit bagi saya), dan pernyataan nomor 19 (Guru
tidak memperhatikan kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan permasalahan
matematika).Sedangakan respon siswa untuk pernyataan nomor 8, 9 dan 10 adalah positif,
pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa senang belajar menggunakan bahan ajar, dengan
bahan ajar siswa lebih mengerti dan belajar dengan bahan ajar membuat siswa bersemangat
mengikuti pembelajaran.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dengan adanya respon positif dan negatif
terhadap bahan ajar yang dikembangkan dapat diketahui bahwa siswa senang belajar dengan bahan
ajar, menjadikan suasana baru dalam proses pembelajaran. Siswa semangat mengikuti pembelajaran,
namun ada bagian-bagian yang disajikan dari bahan ajar yang membuat siswa bingung memahami
materi, hal tersebut dikarenakan siswa tidak terbiasa belajar dengan bahan ajar yang mengikuti fasefase model problem-based learning. Sehingga pada akhirnya siswa memberikan respon bahwa
pembelajaran matematika tidak perlu menggunakan bahan ajar buku teks statistika. Berdasarkan
tanggapan-tanggapan respon negatif perlu adanya perbaikan bahan ajar yang lebih baik mengenai
pernyataan tersebut.
4. SIMPULAN
a. Pengembangan bahan ajar matematika materi statistika dengan menggunakan model problembased learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa perlu
memperhatikan: a) permasalahan yang dihadapi siswa; b) kompetensi yang harus dicapai; c)
indikator; d) fase-fase model problem-based learing; e) indikator kemampuan komunikasi
matematik. Adapun langkah-langkah penyusunannya meliputi: a) menganalisis kurikulum; b)
menentukan judul buku; c) merancang outline; d) mengumpulkan referensi; e) memperhatikan
penyajian kalimat; f) mengevaluasi hasil tulisan dengan membaca ulang; dan g) memperbaiki
tulisan menjadi menarik. Setelah itu bahan ajar yang dikembangkan divaliditas untuk
menghasilkan bahan ajar dengan validitas tinggi dan layak digunakan
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Bahan ajar matematika materi statistika dengan menggunakan model problem-based learning dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa, dengan klasifikasi peningkatan
rendah.
Respon siswa terhadap bahan ajar matematika materi statistika dengan menggunakan model
problem-based learningsecara keseluruhan positif.
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